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Parlamentar cobra
respeito aos Poderes e
à sociedade
Em pronunciamento no Grande Expediente,
o deputado Bernardo Santana voltou a falar
da sua preocupação com o enfraquecimento do Poder Legislativo, mediante o abuso
de medidas provisórias (MPs) editadas pelo
Executivo, e de como essa relação está frustrando a sociedade brasileira, citando o
movimento das ruas dos últimos meses.
“A sociedade quer ver o Parlamento ativo,
representando as suas prioridades – e nós as
conhecemos porque andamos, vamos para
as nossas bases. Com raríssimas exceções,
a grossa maioria de deputados está sempre
presente nos municípios, fazendo a política tradicional, de conversar e de participar de grupos
políticos”, afirmou ao avaliar que a forma como estão generalizando os políticos, num contexto sensacionalista, não condiz com a verdade.
Para Bernardo Santana, o povo não está preocupado com o processo que levou os parlamentares ao Congresso (reforma eleitoral), mas com a atuação da Casa. “A sociedade quer respeito
e transparência; saúde e educação; investimentos nessas áreas e eficiência na gestão pública.
Quer boa versação dos recursos públicos e ver desinchada essa estrutura”, destacou.
O parlamentar diz que é hora de o Executivo fazer seu mea-culpa, respeitando o Poder Legislativo e fazendo uma reestruturação da máquina administrativa, começando pela diminuição
do número de Ministérios. Da mesma forma o Legislativo, que precisa se impor e se fazer respeitar como Poder.
Nessa linha, ele lembrou aos eleitores: “apenas dizer fulano de tal não me representa não resolve. É preciso se fazer representar; lembrar em quem votou e acompanhar o seu trabalho
para não cair em discurso fácil, como votações às vezes demagógicas a que assistimos. É preciso primar pela qualidade desta Casa. E isso também tem que vir de lá (da sociedade)”.
APOIO
Ao longo de todo o pronunciamento, o deputado Bernardo Santana foi interrompido inúmeras
vezes por vários colegas parlamentares, de diferentes Estados e legendas partidárias, que
destacaram a sua coragem e autenticidade nos temas que defende no Congresso Nacional.
Emocionado, Bernardo Santana finalizou o discurso dizendo-se muito honrado com tantas
palavras carinhosas.
Quanto às menções sobre a sua coragem em situações diversas já enfrentadas no Congresso,
ponderou: “para mim, respeitar o mandato é, antes de mais nada, não fazer qualquer coisa
para mantê-lo”.

Bernardo Santana entre os mais influentes
do Congresso Nacional
O deputado Bernardo Santana está entre os 150
parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, segundo levantamento do Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar – DIAP.
Em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, Bernardo Santana entrou para a seleta lista
dos parlamentares em ascensão.

Frente Parlamentar de Silvicultura
tem novo presidente

O DIAP entende por parlamentar em ascensão aquele deputado ou senador que vem se
destacando em missões partidárias, políticas ou
institucionais. Estão também nessa categoria os
parlamentares que têm buscado abrir canais de
interlocução, criando seus próprios espaços e se
credenciando para o exercício de lideranças no
âmbito do Parlamento.

Deputado é escolhido relator da
Subcomissão de Combate à
Cartelização do Agronegócio

O deputado Bernardo Santana é o novo presidente da Frente Parlamentar de Silvicultura. A
posse aconteceu em Brasília, em evento que
reuniu representantes de entidades setoriais,
empresários e autoridades políticas.
Primeira reunião da Subcomissão.

Antes de assumir o seu primeiro mandato na
Câmara, em 2010, Bernardo Santana foi presidente da Associação Mineira de Silvicultura
(AMS), entidade presente em 440 municípios
mineiros e que representa as empresas que investem em florestas plantadas no Estado.

O deputado Bernardo Santana foi designado
relator da Subcomissão Permanente de Controle à Cartelização do Agronegócio no Brasil,
criada no âmbito da Comissão de Agricultura.

Na Câmara, Bernardo Santana continua trabalhando na defesa de políticas virtuosas para
incentivar o setor produtivo rural nas áreas de
produção de alimentos e florestas, e também
na área de exploração de recursos minerais,
campos que ele considera essenciais para o
desenvolvimento socioeconômico do país.

Os trabalhos do colegiado serão desenvolvidos para evitar práticas monopolistas
que provocam prejuízo aos produtores, em
benefício de um único grupo econômico, e
buscar soluções no mercado nacional para
proteger quem produz e a produção agropecuária.

Atuação marcante na Comissão do novo Código de
Mineração

crédito: Luís Macedo

O trabalho do deputado Bernardo Santana
em defesa do setor produtivo continua rendendo resultados. A pedido do parlamentar,
a Comissão Especial que analisa o projeto do
novo Código de Mineração (PL 37/11 e apensados) realizou audiência pública com representantes do governo federal, na condição de
responsável pela concessão das atividades de
aproveitamento dos recursos minerais.
“Só será possível avançar em uma nova

proposta buscando subsídios junto aos atores envolvidos no processo, que efetivamente vivenciam
as virtudes e mazelas da mineração”, explicou Bernardo Santana, que tem alertado reiteradamente
que a legislação mineral atual é ultrapassada, complexa e restritiva, e está inibindo investimentos e o
crescimento do setor.
“Apesar do inquestionável potencial geológico brasileiro, nos deparamos com uma série de deficiências e entraves para o desenvolvimento da mineração, desde a ausência de um mapeamento
geofísico criterioso de todo território nacional até uma excessiva burocracia administrativa, complexa e onerosa, especialmente na área ambiental, além da elevada carga tributária incidente sobre o setor”, afirmou.
O deputado Bernardo Santana é autor do Projeto de Lei 5306/13, que trata da atividade da
mineração, e tramita apensado ao PL 37/11, objeto de análise pela Comissão Especial.

Bernardo Santana inclui Barragem de Berizal e BR-367
como metas na LDO
crédito: Jornal HJ

Norte de Minas, as obras estão paralizadas há
16 anos. “Essa é uma reivindicação justa dos
prefeitos e lideranças da região, que ajudará
a solucionar o grave problema da seca que assola os municípios envolvidos”, afirmou Bernardo Santana.

BR-367
A segunda emenda de inclusão de meta
A herança que a obra sucateada deixou para a região.
apresentada pelo parlamentar visa garantir
prioridade na alocação de recursos para a reCom o objetivo de garantir recursos para o
alização de obras na BR-367, que atravessa o
término da construção da Barragem de BeriVale do Jequitinhonha e liga Minas Gerais à
zal, o deputado Bernardo Santana apresentou
Bahia.
emenda de inclusão de meta para que a obra
possa ser incluída no Projeto da Lei de Dire“A rodovia, especialmente no Vale do
trizes Orçamentárias (PLDO) para 2014.
Jequitinhonha, encontra-se em estado crítico e merece atenção urgente do Governo
Localizada na microrregião Alto Rio Pardo, no
Federal”, ressaltou.

Trabalho pela inclusão de novos municípios mineiros
no semiárido
O deputado Bernardo Santana está empenha- em 2005, para que novos municípios possam
do na luta pelo reconhecimento de 55 municí- integrar a região do semiárido e assim receber
pios das regiões do Norte de Minas e do Vale benefícios financeiros e socais.
do Jequitinhonha no semiárido brasileiro.
Os referidos municípios, igualmente atingidos
O movimento, organizado pela Associação pela seca, hoje não são beneficiados por polítidos Municípios da Área Mineira da Sudene – cas públicas e ações emergenciais porque foram
AMAMS, cobra do Ministério da Integração excluídos do semiárido por meio de c r i t é r i o s
Nacional a revisão dos critérios estabelecidos, t é c n i c o s d e p r e c i p i t a ç ã o p l u v i o m é t r i c a .
Os Os
Mais uma ação do movimento:
Audiência com os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel; da Integração Nacional, Fernando Bezerra; e da Agricultura, Antonio Andrade.
Um dos idealizadores
da audiência, o depuemergenciais
p
tado Bernardo Santana foi acompanhado de
prefeitos e autoridades.

Luta contra a liberação da importação de banana
do Equador
Preocupado com a intenção do governo brasileiro liberar a importação de banana do Equador, o
deputado Bernardo Santana apresentou na Comissão de Agricultura requerimento – aprovado
pelo colegiado – para a realização de audiência
pública que discutirá o assunto com ministros e
representantes de entidades envolvidas.

Hoje, a importação de
banana do Equador
está protegida por barreiras sanitárias. Mas o
governo brasileiro está
analisando a abertura
do mercado, em sinal
de boa fé para a entraTambém foi aprovado outro requerimento de da daquele país como
autoria do deputado Bernardo Santana, pelo membro pleno do Mercosul.
qual a Comissão de Agricultura recomenda a não
liberação da importação de banana do Equador. O deputado Bernardo Santana lembra que o
Brasil é o quarto maior produtor mundial de baPara Bernardo Santana, o governo não pode pau- nana, atrás do Equador. Para ele, é preciso incentar suas ações colocando em risco fitossanitário tivar a produção brasileira, ao invés de permitir
toda uma produção nacional de banana, com a importação de um produto que ainda pode
prejuízos econômicos e sociais incalculáveis, es- exterminar toda uma produção nacional pela
pecialmente para um segmento constituído em entrada de pragas trazidas junto com a banana
sua grande maioria por agricultores familiares.
do Equador.
“Repudio qualquer forma de importação que peca na imoralidade por fazer gesto de
boa fé, praticando a má fé com o produtor nacional”, destacou Bernardo Santana.

Câmara aprova PEC do Voto Aberto
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou
a Proposta de Emenda à Constituição do Voto
Aberto, que acaba com o voto secreto em todos
os tipos de votação. A medida, que vale para as
deliberações da Câmara, Senado, Assembleias
Legislativas e Câmaras de Vereadores, ainda
precisa ser votada pelo Senado.
O deputado Bernardo Santana, que sempre
defendeu o voto aberto, comemorou o resultado
da votação. Segundo ele, a nova lei evitará decisões
como a manutenção do mandato do deputado
Natan Donadon, motivadas pela “segurança” do
voto secreto.

Nota de Esclarecimento
Assim como a grande maioria da população brasileira, Bernardo Santana ficou frustrado com a votação do Plenário da Câmara que resultou na absolvição de Donadon.
Para ele, não existe figura de deputado presidiário. “Neste caso aplica-se a norma constitucional de
que perderá o mandato o deputado que sofrer condenação criminal em sentença transitada em
julgado”, destacou.
O deputado Bernardo Santana ficou ainda mais frustrado por não ter tido a oportunidade de defender o seu posicionamento na votação. Na mesma semana, ele perdeu uma sobrinha, fato somado
a problemas de saúde, o que impediu a sua ida a Brasília. A justificativa foi devidamente registrada
na Câmara dos Deputados, seguindo as normas regimentais da Casa, um dia antes da votação de
cassação do mandato de Donadon, conforme documentação que pode ser conferida no site www.
bernardosantana.com.br .
EXPEDIENTE
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PARLAMENTAR

EM

AÇÃO
Audiência com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, discute agilidade na liberação de máquinas (como
retroescavadeiras e caminhões pipa)
destinadas aos municípios da base de
apoio do deputado Bernardo Santana,
através do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC II.

Sempre em busca de novos recursos para os municípios
que representa no Congresso Nacional, o deputado Bernardo Santana se reuniu com o secretário de Atenção
à Saúde do Ministério da Saúde, Helvécio Magalhães,
acompanhado do seu pai, o ex-deputado José Santana
Reunião do Conselho da Federação das Indústrias do de Vasconcellos.
Estado de Minas Gerais – FIEMG Jovem. O deputado
Bernardo Santana foi convidado para falar de uma das
bandeiras do seu mandato: o trabalho em defesa do
setor produtivo, que ele considera imprescindível para
o crescimento socioeconômico do país.

A convite da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais – ADEPOLCMG, o deputado
Bernardo Santana proferiu palestra sobre o Legislativo e a melhoria da segurança pública no II Congresso dos Delegados de Polícia, em Poços de Caldas.

Audiência com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra discute a retomada das obras
da Barragem de Berizal.

O deputado Bernardo Santana esteve na Secretaria de Estado de Educação para tratar de
assuntos relacionados ao transporte escolar e à reformas de escolas em Várzea de Palma e em
outros municípios da sua base de apoio. Na foto, da esq. p/ dir.: secretário municipal de Educação
de Várzea da Palma, Ronan; secretária Ana Lúcia Gazzola; prefeito de Várzea da Palma, Eduardo
Monteiro; subsecretário estadual de Administração do Sistema Educacional, Leonardo Petrus; e
deputado Bernardo Santana.

Ao final de audiência que discutiu a inclusão de
mais 55 municípios mineiros no semiárido brasileiro, o deputado Bernardo Santana agradeceu ao
ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra
pelo empenho.

Reunião da Subcomissão de Combate à Cartelização do Agronegócio discute o plano de
trabalho para oferecer soluções às práticas
monopolistas que geram prejuízos aos produtores rurais.

ATENDIMENTO

A
LIDERANÇAS

Deputado Bernardo Santana com os prefeitos Alvinho
(Juruaia) e Puca (Campanário) e lideranças municipais,
no Plenário da Câmara.

Com os prefeitos Ricardo Veloso (Bocaiúva) e Danilo
(Taiobeiras).

Com o ex-prefeito de Águas Formosas e grande liderança
da região, Fabim.

Visita do vereador Zé Metério, de Chapada do Norte.

Recebendo a visita do prefeito de Icaraí de Minas,
Raimundinho e de lideranças municipais.

Com lideranças de João Pinheiro: vereador Paulinho
Trevo 2 e José Eduardo.

Recebendo amigos e lideranças de Minas Novas:
Jadilson, prefeito Gil, Eustáquio e Amarildo.

Com o presidente da Câmara Municipal de Rubim,
vereador Vanzim.

GIRO PELO NTERIOR

Bernardo Santana na tradicional cavalgada de Fruta de Leite, ao lado do prefeito Marlon.

Deputado Bernardo Santana prestigia a Festa de São Pedro em Pescador, ao lado do prefeito Luciano.

Ao lado do prefeito Cabral, o deputado Bernardo Santana discursa na abertura da tradicional Festa de Setembro, em Cristália.

Deputado Bernardo Santana na solenidade de inauguração do CEMEI Mundo
Encantado, em João Pinheiro, acompanhado do prefeito Carlos Gonçalves e de
lideranças da cidade e região.

Em Francisco Dumont, com o vice-prefeito Chicão
e o prefeito Carlos Mário.

Ao lado do prefeito Eduardo Monteiro e de autoridades,
o deputado Bernardo Santana acompanha o desfile de
7 de Setembro em Várzea da Palma.

O deputado Bernardo Santana prestigiou a abertura da 53ª Expoagro de Unaí, oportunidade em que se reuniu com amigos e lideranças do seu grupo na cidade.
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Você também pode acompanhar a atuação do parlamentar
no Congresso Nacional através do seu e-mail. Cadastre-se
no site www.bernardosantana.com.br e receba nossos
informativos! #ficaadica

